
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy 

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš 

 
Z á p i s n i c a  0 4 / 2 0 1 6  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.04.2016 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.,  Bc. Marián Vozárik, ,  Peter Cibák, JUDr. Ma-
rián  Jančuška, , Ing. Ľubomír Mikita, Bc. Ján Vaškeba, Michal Paška – poslanec MsZ, Ing. Matej Géci - 
poslanec MsZ, Ing. Jozef Bobák – poslanec MsZ , tajomník – Ing. Gabriel Lengyel, Ing. Dušan Grešo, pplk. 
Ing. Miriam Hatalová,  
 
Neprítomní: Dušan Fabian, Ing. Ivan Gábryš 
 
 
Program:  
1. Informatívna správa o plnení akčného plánu PHSR – Ing. Lengyel 
2. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácii počas zimnej sezóny 2015/2016 – informatívna 

správa VPS – Ing. Grešo Dušan 
3. Stavebno-technický stav pozemných komunikácií, stav cestnej zelene a dopravného značenia 

v súvislosti s letnou turistickou sezónou – informácia VPS – Ing. Grešo Dušan 
4. Informácia o pláne veľkoplošných opráv miestnych komunikácií na rok 2016 – Ing. Lengyel 
5. Doplnková infraštruktúra k cyklochodníku a cyklodoprave v meste – Ing. Lengyel 
6. Rôzne  

 
 
Zasadnutie otvoril predseda komisie Jaroslav Grešo, privítal prítomných. Zároveň oboznámil prítom-

ných s programom zasadnutia. Ing. Lengyel požiadal o zmenu názvu bodu programu č. 4 a to na „Informá-
ciu o pláne veľkoplošných úprav miestnych komunikácií na rok 2016“, so zmenou názvu bodu č. 4 a ná-
sledne s programom komisia súhlasila jednomyseľne.  

 
 

K bodu 1) Informatívna správa o plnení akčného plánu PHSR 
 

Ing. Lengyel predložil komisii materiál spracovaný odd. projektového manažmentu týkajúci sa plne-
nia akčného plánu PHSR za rok 2015 s názvom „Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030“. Správa sa zaoberá 
odpočtom Akčného plánu mesta Liptovský Mikuláš za kalendárny rok 2015 , ktorý je zameraný na plnenie 
jednotlivých projektových aktivít priradených k jednotlivým tematickým a prioritným oblastiam. Doprava je 
prioritnou oblasťou č. 10. Ing. Lengyel informoval, že všetky sledované ukazovatele a úlohy v oblasti do-
pravy sa za rok 2015 podarilo splniť s výnimkou rekonštrukcie chodníkov, ktorá nedosiahla predpokladanú 
úroveň, nakoľko boli realizované len veľkoplošné opravy z bežného rozpočtu odboru ŽP a dopravy, a neboli 
realizované rekonštrukcie z kapitálových výdavkov. Realizoval sa  vnútroblok Jabloňová ul., vnútroblok 
Gaštanová ul., MŠ Stodoláčik. 
 
 

Uznesenie 33/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku súhlasí s predloženou správou a odporúča ju na schválenie 

MsZ. 
 

Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 
 
 
K bodu 2) Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácii počas zimnej sezóny 2015/2016 – 
informatívna správa VPS – informácia VPS -LM 
 
 Riaditeľ VPS informoval prítomných o uplynulej zimnej sezóne a zimnej službe, ktorú vykonávali 
VPS LM v termíne od 20.11.2015 do 29.03.2016. Zimná údržba miestnych komunikácií, prebiehala 
v štandardnom režime, nepretržite počas celého zimného obdobia s dostatočným počtom techniky, mate-
riálu aj pracovníkov, čo aj vyplýva z ich povinnosti ako subjektu zodpovedného za správu a údržbu miest-



nych komunikácií. Vzhľadom k miernym klimatickým podmienkam počas zimy sa vytvoril priestor na ušet-
renie finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte  a materiálu. 

V rozpočte na rok 2016 je na zimnú údržbu vyčlenených 92000 € a zatiaľ boli vyčerpané prostried-
ky vo výške 32 236,25 €. Tieto prostriedky sú vyčlenené na celý rok 2016 a preto o celkovej výške minu-
tých prostriedkov je ešte predčasné hovoriť, nakoľko zimná údržba sa bude vykonávať aj minimálne 
v mesiacoch november a december tohto roka. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 je však zatiaľ 
badateľná zjavná úspora vo výške zhruba 28000 €.  
 

Uznesenie 34/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie.  
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0   
 

 
K bodu 3) Stavebno-technický stav pozemných komunikácií, stav cestnej zelene a dopravného zna-
čenia v súvislosti s letnou turistickou sezónou – informácia VPS 
 

Riaditeľ VPS informoval o prácach na čistení miestnych komunikácií po zimnej údržbe, ktoré úž boli 
ukončené. Práce na údržbových prácach sú ukončené na cca 80%. VPS LM začali s kosením v uplynulom 
týždni a priebežne sa venujú aj údržbe ostatnej cestnej zelene, V nasledujúcich týždňoch začne VPS LM 
pracovať na veľkoplošných opravách ciest. Vodorovné značenie bude realizované do letnej turistickej se-
zóny. 
 

Uznesenie 35/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie  
 

 
Hlasovanie: za:4, proti:0, zdržal sa:0 
 

 
K bodu 4) Informácia o pláne veľkoplošných opráv miestnych komunikácií na rok 2016 
 
 
 Ing. Lengyel predložil komisii  plán veľkoplošných opráv miestnych komunikácií na rok 2016, ktoré 
budú financované z bežného rozpočtu Odboru ŽP a dopravy. Na veľkoplošné opravy je v rozpočte vyčle-
nených 80000 € a sú rozdelené na bezberiérové úpravy chodníkov, veľkoplošné opravy chodníkov a veľko-
plošné opravy ciest. Lengyel informoval, že v pláne je viacej požiadaviek ako sú momentálne finančné 
možnosti a preto budú priority vyberané na základe technického stavu predmetných komunikácií s vedením 
mesta v najbližšej dobe, tak aby sa s prácami mohlo začať od mája 2016. 

 
Uznesenie 36/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za: 4, proti:0, zdržal sa:0 
 

 
 
K bodu 5)  Doplnková infraštruktúra k cyklochodníku a cyklodoprave v meste. 
  
 
 Ing. Lengyel informoval členov komisie o krokoch Odboru ŽP a dopravy v rozvoji cyklodopravy 
v meste a to konkrétne, že  v spolupráci s oddelením projektového manažmentu sa mesto zapojilo do gran-
tového programu Kia, cez ktorý sme získali 2000 €, ktoré budú použité na nákup cyklistického prístrešku 
pred MsÚ a nákup cyklostojanov do pešej zóny mesta. 
 
 

Uznesenie 37/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie. 

 
 

Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  
 
 
 



K bodu 6)  Rôzne: 
 
6.1 Poslanec MsZ Ing. Géci predstavil návrh vytvorenia súkromných parkovacích plôch na ul. Kuzmányho 
pred rodinnými domami na náklady ich majiteľov. Bol upozornený na skutočnosť, že v blízkej budúcnosti sa 
bude realizovať rekonštrukcia plynových rozvodov na ul. Komenského a je potrebné počkať na jej ukonče-
nie a bolo mu odporučené riešiť túto vec okrem spracovania projektovej dokumentácie aj s právnym odde-
lením mestského úradu z dôvodu prenajatia týchto pozemkov. 
 
6.2 Ing. Mikita požiadal o odstránenie zábradlia pri bytovom dome Rachmaninovo námestie. Bol informo-
vaný, že Odbor ŽP a dopravy už v tejto veci konal a požiadal VPS LM o odstránenie tohto zábradlia 
 
6.3. Poslanec MsZ Paška požiadal aby mesto upovedomilo správcu cesty I/18 na očistenie cesty po zimnej 
údržbe a o vyznačenie vodorovného dopravného značenia. Bol informovaný, že Odbor ŽP a dopravy už 
v tejto veci konal a listom komunikoval s SSC v týchto veciach. 
 
6.4. Podpredseda komisie Cibák navrhol zvážiť zrušenie jednosmerného vedenia vozidiel na ul. Partizánov 
a riešiť nanovo celú organizáciu dopravy v lokalite. K tejto veci navrhuje vrátiť sa v nasledujúcej Komisii 
dopravy a VP. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Zapísal: Ing. Gabriel Lengyel                                    Overil: Jaroslav Grešo  
              tajomník komisie                                                    predseda komisie 


